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Betreft: Reactie van de WMO-raad Delft op de Kadernota Innovatie Sociaal Domein, Deel 1 

 

 

Geacht college, 

 

De WMO-raad Delft ontving van u de Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2014-2018, Deel 1. 

 

De WMO-raad heeft met genoegen kennis genomen van de inhoud waarin het pad wordt uitgezet om de drie 

decentralisaties gestalte te geven in de komende jaren en daarbij de innovatie van het Sociaal Domein vorm te 

geven. Wij realiseren ons dat de nota al is vastgesteld in de gemeenteraad van Delft. We weten ook dat er een 

Deel 2 gaat volgen en vooruitlopend op het verschijnen van Deel 2, willen wij graag ons commentaar geven. 

 

De overgang naar de participatiemaatschappij en het uitgaan van de eigen kracht van de burger spreekt de 

WMO-raad aan omdat de burger die daartoe in staat is aan de maatschappij kan deelnemen. Al naar gelang zijn 

kwaliteiten en capaciteiten kan hij het beste uit zichzelf naar boven halen. 

 

Overigens is het nog niet duidelijk of de compensatieplicht bij de WMO verplicht gesteld. Zover wij weten ligt deze 

vraag nog bij de Raad van State. 

 

De gemeente profileert zichzelf als een organisatie die regisseert, stimuleert en enthousiasmeert. Het valt te 

prijzen, dat van de decentralisaties gebruik gemaakt wordt om een andere rol aan het gemeentelijk beleid te 

geven. De bureaucratie zal geen belemmering meer mogen zijn voor de initiatieven van burger 

 

Voor de burgers die tijdelijk dan wel blijvend steun behoeven wordt ruimte gemaakt zodat zij ook deel kunnen 

nemen aan de maatschappij. Aan de burgers die ondersteuning krijgen mag naar redelijkheid een bijdrage aan de 

maatschappij gevraagd worden. 

 

De toegang tot ondersteuning via een loket is een voorwaarde om de toegang beheersbaar en simpel te houden. 

Sociale teams moeten de lappendeken aan hulpverlening doen verdwijnen en de hulp effectief maken. De sociale 

teams moeten uit gekwalificeerde professionals bestaan om de hoge eisen het hoofd te kunnen bieden die door 

de complexe problematiek van multi -problem gezinnen worden gesteld. Door de aanbesteding van Gezond en 

Wel moet de toegang tot de WMO transparant en helder worden. 

 

Door de vereenvoudiging van de gemeentelijke organisatie ontstaat ruimte voor maatschappelijke partners zoals 

huisartsen, thuiszorgorganisaties en maatschappelijke hulpverlening om zich op dit terrein te profileren.  

 

De taak die de gemeente zichzelf gesteld heeft om een centraal informatiepunt in het leven te roepen is een 

essentiële. De burger moet zo goed mogelijk worden geïnformeerd over de plannen, maar moet ook bevraagd 

worden. De burger zal in dit tweerichtingsverkeer zich meer betrokken voelen en een bijdrage willen leveren. 
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Daarnaast dient men ervoor te waken, dat er tussen de maatschappelijke partners een competitieve relatie 

ontstaat en geen concurrerende. Concurrentie zal contraproductief werken en het toegeleidingsproces frustreren.  

 

Wij vragen ook aandacht voor de kwaliteit van de zorg. Niet alleen kosten zijn een criterium maar ook de kwaliteit. 

Ook dient men ervoor te waken, dat er geen oneigenlijke taken als medicijnverstrekking onderdeel worden van 

daarvoor niet gekwalificeerde zorg. Formele en informele zorg horen goed op elkaar afgestemd te zijn. 

 

In het kader van het combineren van wonen en zorg is het handhaven van dagbesteding in haar diverse vormen 

een verrijking van de wijk waarin zij plaatsvinden. De partners die deze dagbesteding aanbieden dienen ervoor te 

waken dat het een onderdeel blijft uitmaken van de wijk waarin zij functioneren. Ook vinden wij het van belang dat 

bij deze dagopvang altijd professionele begeleiding aanwezig is. 

 

In de nieuwe Jeugdwet is de gemeente gehouden om samen te werken met de regiogemeenten. Wij constateren 

met vreugde dat aan die voorwaarde gestalte is gegeven. De overgang naar 1 januari 2015 waarop de gemeente 

de verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorg krijgt heeft hiermee een zorgvuldig pad gekregen waarlangs de 

transitie zal verlopen. De overgang van het Bureau Jeugdzorg naar een lokale toegangsfunctionaliteit lijkt op het 

eerste gezicht kwetsbaar. 

 

Er wordt veel gesproken over innovatie. Er kan ook gekeken worden naar behoud van datgeen wat er al is en 

goed functioneert. De ene innovatie volgt op de andere. Het gevaar bestaat dat men het kind met het badwater 

weggooit. Wij zijn van mening, dat we graag het goede behouden. We hechten aan het behoud van expertise en 

functionerende netwerken. 

 

Over de Participatiewet en de overgang daar naartoe kan nog niet veel worden gezegd omdat de kaders 

daarvoor nog niet duidelijk zijn. Een begin is gemaakt met het creëren van het Werkbedrijf. 

 

Het is een goed begin van een lastige operatie, waar nog veel aan moet gebeuren. 

 

De veranderingen in het sociale domein rollen zich uit over de burger. Deze burger dient actief geïnformeerd en 

betrokken te worden, opdat hij zich herkend en gekend zal voelen. De betrokken burger zal geneigd en bereid zijn 

een actieve rol te spelen in de veranderingen. 

 

De crux is gelegen in de paragraaf over sturing en bekostiging. Daarin staat met welk percentage de 

decentralisatie gekort gaat worden. De grootste opgave is hier gelegen in het vertalen van deze kortingen zonder 

dat zij die het werkelijk nodig hebben daar de dupe van worden. 

 

Met deze kadernota zijn de contouren neergezet om in de loop van de komende jaren deze ambitieuze en 

veelomvattende operatie tot een goed einde te brengen.  

 

De WMO-raad Delft wenst het college veel wijsheid en creativiteit om deze operatie tot een goed einde te 

brengen. We vinden het onze taak om deze operatie kritisch maar vooral constructief te volgen.  

 

Altijd tot nadere toelichting bereid, namens de WMO-raad, 

 

 

 

 

A.J. Duymaer van Twist, voorzitter 


